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Koeien doen groenbeheer
ERIK VAN DER VEEN

De eerste veertig koeien houden in-
middels het gras kort op een zestal
lege kavels op bedrijventerreinen in
Emmen, Klazienaveen en Nieuw-
Dordrecht.

Het gaat om een proef, maar de
gemeente is na een krappe maand al
zo enthousiast dat ze het op bredere
schaal wil toepassen. Burgemeester
en wethouders hakken binnenkort
de knoop door over een vervolgpro-
ject van vijf jaar.

Eerder is, ook in Emmen, al wel ge-
experimenteerd met schapen als na-
tuurlijke grasmaaiers, maar de inzet
van rundvee is nieuw. De gemeente

EMMEN De gemeente Emmen gaat
koeien inzetten als ‘groenbeheer-
ders’ op braakliggende industrie-
grond.

verpacht de grond aan veehouders
die er hun vleesvee weiden of er hooi
vanaf halen.

‘Natuurlijke begrazing’ kan hel-
pen in de strijd tegen verpaupering
van braakliggende industriegrond.
Dat probleem neemt de laatste jaren
toe door de crisis. Die heeft de ver-
koop van nieuwe bedrijfskavels ver
teruggedrongen.

Eind vorig jaar lag er in totaal 125
hectare braak op de achttien bedrij-
venterreinen in Emmen en buiten-
dorpen. Dat is 14 procent van alle in-
dustriegrond in de gemeente.

Emmen heeft niet het geld en de
menskracht om al die kavels goed te
onderhouden. Daardoor tiert het
onkruid er welig en verworden voor-
al de meer afgelegen stukken soms
tot illegale vuilstortplaatsen. Dat
trekt ook het aanzicht van de omlig-
gende bedrijvenparken omlaag en is

veel ondernemers een doorn in het
oog.

De Vereniging Parkmanagement
Bedrijventerreinen Emmen (VPB)
pleit daarom al jaren voor maatrege-
len. VPB-directeur Herman Idema is
dan ook enthousiast over de proef.
,,Wij omarmen dit initiatief natuur-
lijk meer dan positief. Een creatieve
oplossing waar iedereen profijt van
heeft: duurzaam, goedkoop en effi-
ciënt.’’

Als het aan de VPB ligt, worden de
groene grazers zo snel mogelijk op
brede schaal toegepast in de ge-
meente. Idema noemt onder meer
bedrijvenpark Nijbracht en de Phile-
as Foggstraat als locaties waar koei-
en goede diensten zouden kunnen
doen.

Plekken waar nu al koeien rondlo-
pen, mét hun kalfjes, zijn onder
meer het voormalig AZC-terrein op

industriepark Pollux in Klaziena-
veen, een strook langs de Emmer
Rondweg (tussen Abel Tasmanstraat

en Phileas Foggstraat), op Bedrijven-
park A37 en op Bargermeer 4, langs
de autoweg Emmen-Klazienaveen.

Begrazing van industrieterreinen door koeien bevalt goed. FOTO BOUDEWIJN BENTING


